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A propaganda brasileiro perdeu, na semana passada, um dos profissionais mais respeitados do 
mercado. Uma das peças-chave na realização do 3º Congresso Brasileiro de Publicidade e na 
criação do Conar (Conselho Nacional de Aurtorregulamentação Publicitária),  o fundador da 
Adag, Luiz Celso de Pitaninga, morreu na última segunda-feira (19), aos 76 anos. O enterro 
ocorreu no dia seguinte, no Cemitério de Congonhas, em São Paulo. Desde 2007, ele era 
presidente da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Em seu lugar, 
interinamente, assumiu José Roberto Whitaker Penteado. 
 
Pira, como era chamado pelos amigos e familiares, foi lembrado por todos como uma figura 
ética, bem-humorada e que encontrava caminhos onde ninguém mais os via (veja repercussão 
abaixo). “O Pira contribuiu, ao lado de um seleto grupo de publicitários, para o 
estabelecimento das principais referências éticas e profissionais da propaganda brasileira.. 
Esse trabalho foi feito ao longo de décadas por intermédio das entidades de classe que liderou, 
como APP (Associação dos Profissionais de Propaganda), Abap (Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade), Sindicato das Agências, ESPM (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing) e Conar”, disse Celso Piratininga  Júnior, filho do publicitário e atual sócio-diretor 
da Adag.  
 
Sua dedicação à publicidade foi reconhecida, há dois anos, com o recebimento do Troféu Garra 
do Galo no Prêmio APP Contribuição Profissional na categoria Prêmio Especial Francisco 
Gracioso. “Ele estava afônico e levou umas pranchas com o discurso. Ele ia levantando os 
cartazes e o neto dele ia lendo as placas”, contou saudosamente o presidente da APP, Paulo 
Crueiri.  
 
Piratininga fundou a Adag em 1970. Nos anos 80, a agência foi reconhecida como um modelo 
vencedor pelo mercado. Em 2007, a Adag passou a integrar a rede de agências independentes 
Thenetworkone, que reúne cerca de 250 agências em 60 países. 
 
“O Pira previu e acreditou na possibilidade de perpetuar a Adag, seu grande sonho 
empresarial. Por isso, em 1980, ele sugeriu que eu viesse trabalhar com ele. Eu tinha 17 anos 
e ainda não havia decidido exatamente qual carreira seguir. A ideia do negócio familiar e o 
clima que a propaganda vivia naquele momento fez todo sentido e eu aceitei o desafio”, 
contou Piratininga Jr., que assumiu a empresa definitivamente em 2005, quando seu pai foi 
para a ESPM. 



 
“Ele tinha a generosidade, que hoje está tão fora de moda, a responsabilidade em relação ao 
negócio, a doação à indústria. O exemplo do Pira deve ser forjado. O filho dele vai continuar 
muito bem o seu trabalho”, falou Luiz Lara, presidente da Abap. 
 
O professor Piratininga foi graduado em ciências sociais, em 1972, concluiu mestrado, em 
1984, e doutorado, em 1991, ambos em ciências da comunicação e todos pela USP 
(Universidade de São Paulo). Lecionou na ESPM e na ECA-USP (Escola de Comunicação e Artes 
da Universidade de São Paulo). “Ele deixou um legado muito importante no setor educacional. 
O Pira, como um apaixonado pela função acadêmica e pelo debate e proximidade com as 
novas gerações, participou ativamente como professor do curso de propaganda da ECA, na 
USP, durante mais de 40 anos, período em que se dedicou também à Escola Superior de 
Propaganda, da qual foi aluno, professor, conselheiro, diretor e presidente, cargo que ocupava 
até este momento”, disse Piratininga Jr.  

 
 
Repercussão 
 
“O Pira era um homem com muito carisma. Fui seu amigo desde 1958, sócio por 30 anos, e 
desde cedo, ele demonstrou o espírito de liderança que todos conheceram. Sua principal 
característica, além de muito conhecimento, foi a lógica que ele verbalizava rápida e de forma 
claramente articulada. Na agência, em alguns casos, passávamos dias tentando resolver um 
problema e lá vinha ele com dez palavras indicando o caminho que, na maioria das vezes, era 
o correto. Há uns 40 anos sugeri várias vezes para ele se dedicar à política pública. A resposta 
foi: ‘Política eu faço desde garoto. Mas tanto quanto de política, gosto muito de comunicação e 
principalmente do ensino e da vida acadêmica’.” 
 
António Jefferson Scotti - ex-sócio e atual conselheiro da Adag 
 
“Eu já respeitava a trajetória profissional do Pira quando vim trabalhar na Adag. Mas foram 
mesmo nossos breves e divertidos papos matinais (quando ele desviava de seu caminho para 
a ESPM e passava pela agência) que transformaram o respeito em profunda admiração. O Pira 
sempre foi muito generoso comigo. Nunca me poupou incentivos, oportunidades de 
crescimento profissional, elogios e algumas críticas provocativas (sou corintiano, sabe?). 
Também nunca me sonegou sua visão ética das coisas e da vida, seu conhecimento e mente 
abertos a todo tipo de possibilidades e seu humor impagável. Vou sentir falta de nossas 
PIRAções matinais. Uma brincadeira, um trocadilho, que eu frequentemente fazia para vê-lo 
tirar o cachimbo da boca e me presentear com uma gostosa e rouca gargalhada. Valeu, Pira.” 
Hélio Silva - redator da Adag 
 
“O Pira era um dos mais antigos e respeitados profissionais do mercado publicitário. O que 
sempre me impressionou foi que a mesma atenção que ele empenhava na agência, também 
tinha nos negócios da propaganda. Ele foi o profissional que mais trabalhou voluntariamente 
para a propaganda, seja no Congresso Brasileiro de Publicidade, na ESPM ou no Conar. O Pira 
deixa para o mercado publicitário uma contribuição inestimável.” 
 
Ênio Vergeiro - diretor coorporativo do Grupo ABC e membro do Conar e da APP 
 
“A gente tinha o relacionamento o mais afetivo possível. Aprendi a adminirá-lo desde o início 
da minha carreira. Era uma pessoa de integridade ímpar. Só quem conheceu o Pira sabe como 
ele era correto, afável e respeitado por todos. É difícil dizer qual a maior contribuição de 
profissionais como Piratininga e outros da mesma geração que fizeram de tudo pelo nosso 
negócio. A propaganda perde muito. Essas figuras marcaram muito nosso negócio e 
dificilmente serão substituídas na mesma proporção. Eles passaram pela fase de alicerçar a 
comunicação do Brasil.” 
 
Paulo Chueiri - presidente da APP  
 



“O mercado publicitário perde um de seus grandes líderes. Em um momento de tanta 
transição, o Pira com seu charme, sua espiritualidade, sua humildade vai fazer muita falta. 
Todos nós temos de continuar a conjugar o verbo ‘Pirar’. Ele sempre encontrava, por mais 
difícil que fosse, um caminho conciliatório no conflito. Um caminho alternativo e viável. Ele 
nunca confundiu sua atuação na Adag, uma agência talentosa e criativa, com sua contribuição 
com o mercado, nunca se beneficiou da situação. Ele contribuiu e serviu à classe e ofereceu ao 
mercado muito mais do que a profissão lhe deu. Se estou nesse negócio hoje, aos 47 anos, 
devo ao Pira e a outras lideranças. Temos de conjugar o verbo ‘Pirar’ e ter a mesma ousadia 
que ele sempre teve. O Conar parecia impossível e ele foi lá e fez. O 3º Congresso parecia  
impossível e ele fez. A gente precisa da inspiração desse ‘Pirar’ para levar os desafios.” 
 
Luiz Lara - presidente da Abap (Associação Brasileira das Agências de Publicidade) e 
da Lew’Lara\TBWA  
 
“Pense em alguém bem eclético: versátil na publicidade, competente como professor, 
experiente como empresário, dedicado associativamente, bem-humorado, alegre, gozador, 
sem dramas ou queixas. Alguém de um vasto conhecimento sobre o trabalho, sua profissão, a 
vida, a família. Pensou em quantos? Poucos, não? O Piratininga está nesta lista? Se não 
estiver, acrescente: são-paulino fervoroso. Agora ele só não entra na relação dos que não o 
conheceram. E ele se foi. Deixa um rastro de competência, contribuição, exemplo. Mais um 
para ser admirado, lembrado e copiado. Ninguém parte para uma outra mais cedo, ou mais 
tarde. Sempre na sua hora. Mas pessoas como o Pira deveriam ter direito à prorrogação. Uma 
visão egoísta, mas verdadeira. Acho que ele foi chamado para contribuir com algumas de 
tantas qualidades que tinha. Se for assim, que trabalhe em paz.”  
 
José Francisco Queiroz - diretor de comunicação e marketing de relacionamento da 
Jequiti Cosméticos 
 
“Foram 38 anos de convivência desde que eu estudava na ECA-USP e ele era meu professor. 
Ele e o Otto Scherb eram os únicos professores ‘publicitários’ do curso. Ambos se tornaram 
presidentes da ESPM e se foram quando ainda estavam no cargo. Foi o Pira que me indicou a 
ESPM para estudar e lecionar; depois, quando ele era presidente da APP, me permitiu 
participar com ele da nau dos navegantes que sonharam (e realizaram) o III Congresso 
Brasileiro de Propaganda e o Conar. E fomos nos encontrando ao longo deste tempo, até que 
nos encontramos novamente na ESPM. Ele presidente, eu diretor de marketing. Ele, sempre 
mestre. Eu, sempre aluno. E, então, na convivência diária do trabalho, percebi que ele 
brincava de sério e falava sério, brincando. Em tudo, uma palavra: inspiração. Vamos sentir 
falta desses desafios e de sua inspiração. A família, os colegas do mercado, a ESPM, o Juca, 
eu...” 
 
Emmanuel Publio Dias - diretor de marketing e novos negócios da ESPM 
 
“Como redator, tenho que admitir que as palavras pouco nos servem em momentos como 
este. Às vezes, no silêncio, mais do que nas palavras, está a eloquência, o respeito, a 
reverência, o agradecimento e também a dor de uma perda dessa magnitude. O Pira foi o 
primeiro grande publicitário que conheci, aos 15 anos. A Adag foi a primeira agência onde eu 
pisei, aos 16. Estou feliz por estar de volta.” 
 
José Cascão - redator da Adag 
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